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 آلو وعلى زلمد نبينا ادلرسلٌن سيد على وأسلم وأصلي العادلٌن رب هلل احلمد
 .أمجعٌن وصحبو

 

 الدورة ىذه يف الفضليات األخوات وأيتها الفضالء اإلخوة أيها بكم مرحبا
 . الثانية العلمية

 

 . ادلتفقو لبداية التوثيق كتاب من الفقو دروس من عشر الثاين الدرس ىو وىذا

 

 ومبطالهتا وأنواعها اإلجارة صحة شروط على سويا نتعرف الدرس ىذا ويف
 . ادلسابقة صحة وشروط األجًن وأقسام

 

 



 : الثالث:  تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 

 اإلجارة باب

 

 . فشيئا شيئا تؤخذ مباحة منفعة على عقد ىي واإلجارة

 

 : تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 : ضوابط أربعة وفيو

 

 : األول الضابط

 

 . األربعة الشروط ىذه باجتماع إال اإلجارة تصح ال أي.  أربعة شروطها

 

 .التصرف جائز من تكون أن:  األول



 ، الرشيد احلر العاقل البالغ وىو..  التصرف جائز من إال اإلجارة تصح ال أي
 . كالبيع احلياة يف معاوضة عقد ألهنا وذلك

 . ادلايل التصرف حيسن ال سفيو أو رلنون أو صيب من اإلجارة تصح فال

 

 ادلنفعة معرفة:  الثاين

 أستاجر يقول كأن ، العلم أىل بإمجاع رلهولة منفعة على اإلجارة تصح ال أي
 . منها ينتفعها اليت ادلنفعة لو يذكر وال السيارة ىذه منك

 

 األجرة معرفة:  الثالث

 . العلم أىل بإمجاع رلهولة أجرة على اإلجارة تصح ال أي

 . اإلجارة تصح مل األجرة على يتفقا ومل البيت ىذا منك أستأجر مثال قال فلو

 

 مباحا النفع كون:  الرابع

 . ىذا وحنو والرقص كالغناء احملرمة ادلنافع على اإلجارة عقد جيوز ال أي



(  والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على وتعاونوا: )  تعاىل لقولو وذلك
 اإلمام ذلك قال كما وادلغنية النائحة أجرة إبطال على العلم أىل أمجع وقد. 

 . تعاىل اهلل رمحو ادلنذر ابن

 

 

 : تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 

 : الثاين الضابط

 

 : ثالثة اجلائزة اإلجارة أنواع أي ، ثالثة اإلجارة أنواع

 

 أو للركوب سيارة كاستئجار الذمة يف أي ، موصوفة عٌن على إجارة:  األول
 . للسكىن دار استئجار أو للخدمة عبد

 



 . ىذا حنو أو معينة أرض أو معينة دار كاستئجار معينة عٌن على إجارة:  الثاين

 

 أو ثوب كخياطة الذمة يف عمل على أي ، الذمة يف منفعة على إجارة:  الثالث
 ... متاع محل

 

 وكذا كذا بصفة بيتا منك أستاجر لو يقول أن موصوفة عٌن على اإلجارة ومثال
 . وكذا

 . ىذا بيتك أستاجر مثال يقول أن معينة عٌن على اإلجارة ومثال

 ىذا ختيطين أن على أستأجرك مثال يقول أن الذمة يف منفعة على اإلجارة ومثال
 . وكذا كذا مكان إىل ىذا متاعي حتمل أن على أستأجرك أو الثوب

 

 

 : تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 



 : الثالث الضابط

 

 بطلت منها شيء حدث إذا ، أربعة اإلجارة مبطالت أي ، أربعة مبطالهتا
 : اإلجارة

 

 ادلستأجر يد يف ادلؤجرة العٌن تلفت إن أي.  ادلؤجرة العٌن تلف:  األول
 . اإلجارة انفسخت

 . اإلجارة تبطل فحينئذ السيارة فتتلف سيارة يؤجره أن ذلك ومثال

 . اإلجارة فتبطل البيت فينهدم بيتا يؤجره أن أيضا ذلك ومثال

 

 دارا استأجر فإذا.  ادلستأجر جهة من أي ، كامال النفع استيفاء تعذر:  الثاين
 إليها ادلاء يصل فلم للزرع أرضا استأجر إذا وكذلك العقد انفسخ فاهندمت

 . تعذرت منها ادلقصودة ادلنفعة ألن وذلك اإلجارة بطلت

 

 . اإلقالة:  الثالث



 . العقد فسخ ىي واإلقالة

 . اإلجارة بطلت ادلستأجر أقيل فإذا

 

 اإلجارة انفسخت عليها ادلتفق ادلدة انقضت إذا أي.  ادلدة انقضاء:  الرابع
 . وبطلت

 

 : تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 

 : الرابع الضابط

 

 : تضمينو وعدم تضمينو حيث من أي ، قسمان األجًن

 

 . بالتفريط إال يضمن وال خاص أجًن:  األول



 نفعو ادلستأجر ويستحق معلومة مدة يف عليو العقد يقع الذي ىو اخلاص واألجًن
 فهذا ، ىذا حنو أو خياطة أو بناء أو عمل أو خلدمة استؤجر كرجل ، مجيعها يف

 نائب اخلاص األجًن ألن وذلك.  فرط إذا إال اخلسارة يتحمل ال اخلاص األجًن
 . يضمن فال التصرف يف ادلالك عن

 عملو أثناء الكهربائي ىذا من فتلف كهربائيا استأجر رجال أن لو ذلك ومثال
 . فرط إذا إال التلف الكهربائي يتحمل ال فهنا ادلصابيح بعض

 

 : كان إن إال بفعلو تلف ما ويضمن ادلشرتك األجًن:  الثاين

 حاذقا طبيبا

 يده جتن مل

 مكلف فيو وأذن

 وبناء ثوب كخياطة معٌن عمل على منو العقد يقع الذي ىو ادلشرتك واألجًن
 . معٌن مكان إىل شيء ومحل حائط



 يصلح الذي أو ، ذلم ليخيطها بثياهبم إليو الناس يذىب الذي اخلياط ومثالو
 فعلو بغًن تلف ما أما.  بفعلو تلف ما يضمن اخلاص األجًن فهذا ، السيارات

 . يضمنو فال

 يضمن فهنا كيو أثناء الثوب فاحرتق لو ليكويو ثوبا دلكوجي أعطى رجال أن فلو
 . األجًن ىذا

 إذا إال يضمن ال فإنو الدكان سرق أو الدكان فاهندم دكانو يف ثوبا وضع لو أما
 . فرط

 : شروط بثالثة الطبيب يضمن وال

 ماىرا يكون أن:  األول ▪

 يده جتن مل:  الثاين ▪

 . مكلف ادلريض ىف يأذن أن:  الثالث ▪

 إذا يضمن فإنو وليو يستأذن أن دون لطفل عملية أجرى طبيبا أن لو ذلك ومثال
 . أعضائو من شيء تلف أو الصيب ىذا مات

 أن لو جيوز أنو تثبت شهادة معو وليس عملية آلخر رجل أجرى إذا وكذلك
 . يضمن فإنو الطب مهنة ميارس



 ىذا حنو أو وريدا فقطعت يده جنت العملية جيري وىو الطبيب أن لو وكذلك
 . الطبيب يضمن فهنا ادلريض فمات

 

 

 : تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 

 ادلسابقة باب الرابع

 

 : ضابطان وفيو

 

 : األول الضابط

 



 شيء كل يف ادلسابقة جتوز أي ، عوض بال مباح شيء كل يف ادلسابقة جتوز
 يرحبو ربح بال أي عوض بال األقدام وعلى والطائرات بالسفن كادلسابقة جائز
 . الفائز

 وسلم عليو اهلل صلى النيب مع كانت أهنا عنها اهلل رضي عائشة حلديث وذلك
 سابقتو اللحم محلت فلما رجلي على فسبقتو فسابقتو: )  قالت.  سفر يف

 (. بتلك ىذه:  فقال فسبقين

 

 : تعاىل اهلل حفظو شيخنا قال

 

 : الثاين الضابط

 

 مقابل على ادلسابقة تصح ال أي ، ستة بشروط إال عوض على ادلسابقة جتوز ال
 : الستة الشروط ىذه باجتماع إال

 

 . اجلهاد على أعان وما السهام و واإلبل اخليل يف تكون أن:  األول



 أو اإلبل أو اخليل يف تكون أن عوض على كانت إن ادلسابقة يف البد أي
 . وحنوه وادلبارزة واجلري القوى كألعاب اجلهاد على يعٌن شيء أي أو السهام

 حافر أو خف يف إال سبق ال: )  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول حلديث وذلك
 ( . نصل أو

 . اإلبل ىو واخلف

 .خاصة اخليل ىو واحلافر

 . السهام ىو والنصل

 . اجلهاد على يعٌن شيء على إال عوض على ادلسابقة تصح ال لذلك

 

 أو بعًن أو كسيارة ادلركوبٌن تعيٌن من البد أي.  والراميٌن ادلركوبٌن تعيٌن:  الثاين
 رلهول مبركوب ادلسابقة تصح فال ادلناضلة يف ىذا.  والراميٌن ، ىذا حنو أو خيل

 . رلهول رام أو

 

 نوع من واآللتان ادلركوبان يكون أن يشرتط أي.  واآللتٌن ادلركوبٌن احتاد:  الثالث
 .اإلبل مع كاخليل ، سلتلفتٌن آلتٌن أو مركوبٌن بٌن ادلسابقة تصح فال واحد



 

 ليست عليها يتسابق اليت ادلسافة تكون أن البد أي ، عرفا ادلسافة حتديد:  الرابع
 جريا اإلسكندرية إىل القاىرة من أسابقك قال فلو.  بالقصًنة وليست بالطويلة

 . طويلة ادلسافة ألن ادلسابقة تصح مل األقدام على

 . ادلسافة حتدد ومل أسابقك وليق أن يصح وال

 

 إما معلوما ادلقابل يكون أن البد أي.  مباحا معلوما العوض يكون أن:  اخلامس
 زلرم شيء على ادلسابقة تصح فال ومباحا ، بالصفة أو بالقدر أو بادلشاىدة

 . واخلنزير كاخلمر

 

 شاهبت إذا ادلسابقة جتوز ال أي.  القمار مشاهبة عن بو اخلروج:  السادس
 . القمار

 . ادلسابقة تصح مل ىذا يأخذ الفائز وقالوا شيئا دفع متسابق كل أن فلو

 بعض يدفع أن وإما العوض متسابق غًن أحد يدفع أن إما ادلسابقة تصح ولكي
 . بعض دون ادلتسابقٌن



 

 

 : الدرس سؤال

 

 : يأيت شلا كل على الدليل ما

 . مباحا النفع كون اإلجارة يف يشرتط:  األول

 

 على أعان وما والسهام واإلبل باخليل تكون أن ادلسابقة يف يشرتط:  الثاين
 . اجلهاد

 

 .زلمد نبينا على وبارك وسلم اللهم وصل ىذا

 

 


